DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości.
Wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.250) zwana dalej ustawą.
Składający deklarację: właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Termin składania deklaracji: w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca w przypadku składania pierwszej deklaracji, bądź w ciągu 14 dni od
dnia, w którym nastąpiła zmiana danych określonych w deklaracji przy składaniu
kolejnej deklaracji. (patrz: objaśnienia – pkt. 3 i 4 na ostatniej stronie deklaracji).

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Urząd Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra
B. ORGAN, KTÓREMU SKŁADANA JEST DEKLARACJA
Burmistrz Góry
C. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 pierwsza deklaracja data zamieszkania/ data powstania obowiązku ponoszenia opłaty
………………………
(dzień – miesiąc - rok)

 nowa deklaracja składana ze względu
na zmianę danych będących podstawą
ustalenia wysokości opłaty

data wystąpienia zmiany danych: …………………….

(dzień – miesiąc - rok)

 korekta deklaracji
Uzasadnienie zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty/ korekty
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
 osoba fizyczna

 Administracja Lokali Komunalnych

 zarząd wspólnoty mieszkaniowej

 spółdzielnia mieszkaniowa

 inny podmiot władający nieruchomością

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu władającego nieruchomością:

PESEL (dotyczy osoby fizycznej):

REGON (nie dotyczy osoby fizycznej):

E. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr lokalu:
*
Nr tel.:

Poczta:

F. DANE O NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji zamieszkuje _____
mieszkańców (podać liczbę).
Liczba członków rodziny wielodzietnej, na których przysługuje zwolnienie z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi _____ (podać liczbę).

G. INFORMACJA O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI

Oświadczam, że odpady komunalne powstające na nieruchomości gromadzone i oddawane będą
(zaznaczyć właściwy kwadrat):
 w sposób zmieszany (bez segregacji)

 w sposób selektywny (odpady będą segregowane)

H. LOKALIZACJA POJEMNIKOW NA ODPADY KOMUNALNE
Oświadczam, że odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach:
________________________________________________________ (podać pojemność pojemnika)
w ilości _____ szt,
zlokalizowanym/ch _________________________________________________________________
(lokalizację pojemników podać w przypadku, gdy nie znajdują się one na terenie nieruchomości)

I. WYLICZONA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Liczba
mieszkańców
zamieszkujących
nieruchomość

Wysokość opłaty miesięcznej za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki
opłaty)

Stawka opłaty określona
w uchwale Rady Miejskiej Góry

=

X

zł

J. MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI PO
UWZGLĘDNIENIU ZWOLNIENIA
Liczba członków rodziny
wielodzietnej, na których
przysługuje zwolnienie z
opłaty za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi

Miesięczna kwota zwolnienia z opłaty za
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
(iloczyn liczby członków rodziny
wielodzietnej , na których przysługuje
zwolnienie z opłaty i stawki opłaty)

Miesięczna kwota opłaty po uwzględnieniu
zwolnienia
(wysokość opłaty miesięcznej
pomniejszona o miesięczną kwotę
zwolnienia z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi)

zł

zł

Wyżej wyliczoną opłatę zobowiązuję się wnosić w terminie do 28 każdego miesiąca, którego opłata
dotyczy, na indywidualny rachunek bankowy płatnika nadany przy rejestracji deklaracji w Urzędzie
Miasta i Gminy w Górze, w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1 lub w drodze inkasa
u wyznaczonych inkasentów.
Data złożenia deklaracji
(dzień-miesiąc-rok)

K. ADNOTACJE URZĘDOWE

Imię

Nazwisko

Czytelny podpis lub
podpis i pieczęć imienna

POUCZENIE:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1619 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250): „W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych
w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią
ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.”.

_________________________________________________________________________________
Objaśnienia:
*

Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe przy wypełnianiu deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1. W rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i

czystości w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) przez właścicieli nieruchomości
rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i
osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością.

2. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono

odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu
obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację Burmistrzowi Góry o wysokości

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową
deklarację Burmistrzowi Góry w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,
w którym nastąpiła zmiana.

5. Nowa deklaracja – zaznacza się w przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość
opłaty, zmiany adresu zamieszkania, zmiany nazwiska.

6. Korekta danych zawartych w deklaracji - zaznacza się w przypadku dokonywania korekty błędnie

podanych danych w poprzednio złożonej deklaracji, popełnionych pomyłek, np. błędny adres,
nieprawidłowy PESEL, błędnie podana objętość pojemnika lub liczba osób.

